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Сучасний світ має таке різноманіття професій. І кожна по-своєму цікава та 

необхідна. Скажу відверто, що на всі 100% я ще не обрала професію, якій готова 
присвятити все життя. На даному етапі моя життєва стежина веде до професії 
Педагога. І лише на практиці я зрозуміла, яка це важка праця. 
Вчитель ‒ це садівник. Як посадиш зернинку знань у своїх учнів, як будеш доглядати 
за нею, так вона і буде зростати та у майбутньому дасть гарні плоди.   

Нам дуже пощастило проходити практику під керівництвом першокласних 
вчителів та викладачів, які є прикладом для нас. Стараємося переймати увесь досвід 
педагогічної діяльності наших наставників та додавати нове, креативне у шкільні 
будні. Звичайно, що ми початківці у цій сфері, і ще так багато помиляємося. Проте 
ми вчимося, розвиваємося, докладаємо багато зусиль, щоб у майбутньому також 
бути прикладом для наслідування (Руся Мавдрик, 3 курс). 

 

 
 

 

 

 



Педагогічна практика ‒ це чудова нагода зануритись у світ дітей. 
Школярі дуже різні: обдаровані, скромні, активні, непосидючі. Головне ‒ знайти 
до кожного підхід, стимулювати та мотивувати їх до навчання. 
Проводячи уроки, спочатку відчували страх, але коли бачили, що даємо дітям 
нові знання, і вони тебе розуміють та хочуть навчатись, то страх відступає, 
і ти робиш все можливе, щоб якнайкраще та якнайцікавіше подати дітям 
новий матеріал.   

Дякуємо вчителям, які дають нам поради, коригують наші дії та 
діляться своїм безцінним досвідом. А також велика вдячність нашому 
керівникові, яка, відвідуючи наші уроки, дає нам поради, щоб зробити наші 
заняття більш продуктивними та інноваційними) 
Практика ще раз переконала, що професію ми обрали правильну (Наталя 
Пилипів, 3 курс). 

 

 
 

 

 

 
 



  

Я, Мунтян Анна Василівна, студентка РО1-В16 групи педагогічного 
факультету проходила педагогічну практику у 4-В класі  НВК №14 м. Кам'янець-
Подільського. Практика дала мені можливість спробувати себе в ролі вчителя, 
застосувати отримані знання на практиці, поповнити власний багаж знань, 
умінь та навичок, отримати безцінний досвід, і, головне, впевнитись у тому, що 
я обрала для себе саме ту професію. Також впевнена, що проходження практики 
є важливою складовою у підготовці майбутніх вчителів до власної педагогічної 
діяльності (Анна Мунтян, 4 курс). 

 

  
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590424374876148&set=pcb.2328678850774491&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAcYOSrqLF4l1_OTNWkpRIXdMyOlBA8W_jGVkLVxHM3MGxyuRChEoBSAmI0WsZb20G3Igc-JmYIGraS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590424374876148&set=pcb.2328678850774491&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAcYOSrqLF4l1_OTNWkpRIXdMyOlBA8W_jGVkLVxHM3MGxyuRChEoBSAmI0WsZb20G3Igc-JmYIGraS


Ось і підійшла моя 1-ша практика до кінця. 
05.03.20. ‒ сьогодні я провела останні пробні уроки. 
Чесно кажучи, я думала, що буде важче, ніж було, але тепер, розумію що 
мені подобається проводити уроки. 

Практика ‒ це можливість використати свої знання і вміння, які ми 
отримали в університеті впродовж півтора року. А також я зрозуміла, що 
не все буває так, як ми хочемо або плануємо зробити, але ми можемо 
змінити все так, як вважаємо буде краще саме в цей момент (Олександра 
Нехаєва, 2 курс). 

 
 

 
 

 
  

 


